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METAMORFOZA ULICY WARSZAWSKIEJ

W�centrum�Katowic�przybędzie�zieleni.�
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Dariusz Niebudek – recital
Z dedykacją dla seniorów… Ale nie tylko!Jest, a jakoby jej nie było…

Z
D
JĘ
C
IE
:�
H
G
M

Długo�oczekiwany,�bo�aż�9�miesięcy�Recital�Dariusza�Niebudka�zago-

ści�na�scenie�Miejskiego�Domu�Kultury�„Koszutka”�w�Katowicach�(ul.�

Grażyńskiego�45).�

W�programie�fragmenty�nowego�spektaklu�Dariusza�Niebudka,�obecnie�

jednego�z�najsłynniejszych�aktorów�scen�śląskich,�serialowego,�fi�lmowego,�

reżysera�i�konfenansjera,�a�także�utwory�legendarnego�Leonarda�Cohena.�

Występ�poprzedzi�rozmowa�z�artystą.�Jak�mówi�nasz�znakomity�gość�móc�

po�takim�czasie�spotkać�się�z�publicznością�na�żywo�to�wielka�radość�

i�przyjemność.�-�Jest�mi�niezmiernie�miło,�że�będę�mógł�być�Państwa�

gościem.�Spotykamy�się�12�października�o�godzinie�17.00�w�Miejskim�

Domu�Kultury�„Koszutka”�w�Katowicach.�Zaśpiewam�kilka�utworów�

pochodzących�z�programu�„Leonard�Cohen�w�intymnych�zwierzeniach”�

oraz�mojego�najnowszego�spektaklu�„Ni�pies�ni�wydra,�coś�na�kształt�

miłości”.�Przy�pianinie�zasiądzie�znakomity�muzyk�młodego�pokolenia�

Mateusz�Ulczok.�Do�zobaczenia!�Dariusz�Niebudek.

I�ja�tę�radość�podzielam.�Nie�mogę�się�doczekać!�A�zatem�już�teraz�gorąco�

zapraszam.�Zachęcam�także�do�lektury�tekstu�na�temat�spektaklu:�„Ni�

pies,�ni�wydra,�coś�na�kształt�miłości”.�Str.10.

Hanna�Grabowska-Macioszek

Bilety:�10�zł.

Ze�względu�panująca�pandemię�i�obowiązujący�reżim�sanitarny�ilość�

miejsc�ograniczona.�Obowiązują�maseczki�ochronne.�

Przybyli�na�spotkanie�widzowie�będą�zobowiązani�do�wypełnienia�

formularza.�

Nie o „Treny” Kochanowskiego niestety tu chodzi, a szkoda, bo tekst byłby z pewnością 
piękny i wzruszający. Ale taki być nie może… O co zatem chodzi? Już spieszę z wyjaśnieniem. 
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Przyjdzie� nam� nosić� maseczki�

ochronne?�Takie� pytanie� podszy-

te� trwogą� ostatnio� usłyszałam.�

No� a� jeśli� odpowiedź� brzmi� tak,�

to�czy�to�będzie�coś�tak�straszne-

go?�Nie� wydaje� mi�się,� że� jest� to�

jakiś�powód�do�rozpaczy,�czy�na-

wet� frasunku.� No� trudno!�Wszak�

w� Chinach� w�maseczkach�społe-

czeństwo� chodzi� już� od� dawna,�

a� i� w� Polsce� przed� pandemią� co�

poniektórzy� nosili,� chroniąc� się�

w� ten� sposób� przed� smogiem.�

No�ale�co�wtedy,�gdy�zapomnimy�

zabrać� naszej� maseczki� z� domu,� a� akurat� przyjdzie� nam� ochota�

wejść�do�sklepu…�No�to�nie�wejdziemy,�a�jeśli�chęć�ta�będzie�nie�

do�przezwyciężenie,�to�przekonamy�się,�jak�kreatywni�być�możemy�

(Internet�aż�kipi�od�rozwiązań,�co�zamiast�maseczki�zastosować).�

Na�pewno�będzie�to�dobry�test�na�sklerozę.�I�znów�mamy�pozytyw.�

Pamiętajmy…�Co�nas�nie�zabije,�to�nas�wzmocni.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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PUNKTY DYSTRYBUCJI: 

KATOWICE�–�Muzeum�Śląskie,�Uniwersytet�Śląski�–�Rektorat,�
Miejski�Dom�Kultury�„Koszutka”,�Miejski�Dom�Kultury�Filia�„Dąb”,�
Gabinet�Weterynaryjny�„AS”,�Muzeum�Historii�Katowic,�ul.�Koperni-
ka�11,�Sklep�-�Serwis�Wrona�Sport,�AWF,�Biuro�Turystyczne�Wolta,�
Przychodnie�Unii�Brackiej,�Sekcja�Obsługi�Ubezpieczonych�NFZ.

CHORZÓW:�Muzeum�„Górnośląski�Park�Etnografi�czny”,�Cho-
rzowskie�Centrum�Kultury,�Miejski�Dom�Kultury�„Batory”,�Teatr�
Czarnego�Tła,�Czytelnia�Naukowa�MBP�i�fi�lie,�Muzeum�w�Chorzo-
wie,�Stadion�Śląski,�Starochorzowski�Dom�Kultury,�PTTK�Oddział�
w�Chorzowie�-�Polskie�Towarzystwo�Turystyczno-Krajoznawcze�
Chorzów,�Sekcja�Obsługi�Ubezpieczonych�NFZ,�Teatr�Rozrywki

ŚWIĘTOCHŁOWICE:�OSiR�„Skałka”,�Centrum�Kultury�Śląskiej�
Świętochłowice,�MBP,�Miejska�Biblioteka�Publiczna�(Centrala)�ul.�
Plebiscytowa;�Salon�Meblowy�Honoratka�ul.�Katowicka�30a;�Muze-
um�Powstań�Śląskich�ul.�Polaka�1.

SIEMIANOWICE�ŚLĄSKIE:�Urząd�Miasta,�Siemianowickie�
Centrum�Kultury,�Park�Tradycji,�Willa�Fitznera,�Jarzębina�–�Osiedle�
Tuwima�,�Biblioteka�Centralna�z�Filiami.

MYSŁOWICE:�Mysłowicki�Ośrodek�Kultury,�Urząd�Miasta,�MBP�i�
jej�fi�lie,�Miejski�Ośrodek�Sportu�i�Rekreacji

BYTOM: Siedziba�fi�rmy�LED-BYT.PL,�ul.�Żeromskiego�5,�FHU�Nu-
cek�-�Roman�Nuckowski,�Przychodnie�Unii�Brackiej,�Sekcja�Obsługi�
Ubezpieczonych�NFZ

RUDA�ŚLĄSKA:�Urząd�Miasta,�Przychodnie�Unii�Brackiej,�MCK�im.�
H.�Bisty

ZABRZE:�Teatr�Nowy�Zabrze

R E K L A M A

5�LAT�GOŃCA�GÓRNOŚLĄSKIEGO

 !!!!!  PRYWATNE SOBOTY !!!! 

OD�29.08.2020R.�ROZPOCZYNAMY�DYŻURY�SOBOTNIE�W�NASZEJ�PRZYCHODNI�
W�RUDZIE�ŚLĄSKIEJ�PRZY�UL.�POKOJU�8A

PACJENCI�BĘDĄ�PRZYJMOWANI�ODPŁATNIE�W�CO�DRUGĄ�
SOBOTĘ�KAŻDEGO�MIESIĄCA�W�GODZINACH�10:00�–�16:00

ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU
(32)�24-42-�043,�WWW.JAWI-MED.PL,�UL.�POKOJU�8A�41-709�RUDA�ŚLĄSKA�

PROTEZY�ZĘBOWE�
NA NFZ!!!!

Wolne terminy na 2020 rok

Ilość�wolnych�terminów�
ograniczona

Zapisy:�Jolwit-Macura
-�spółka�jawna

ul.�Żymły�36,�41-707�Ruda�
Śląska

tel.�(32)�340-46-76

W�dawnym�grodzie�Mysława

Od�minionego�wydania�Goniec�Górnośląski�jest�dystrybuowany�także�

w�Mysłowicach.

Gdzie?:

Urząd�Miasta�Mysłowice

Mysłowicki�Ośrodek�Kultury�i�fi�lie

MBP�i�jej�fi�lie

Miejski�Ośrodek�Sportu�i�Rekreacji�i�fi�lie

Muzeum�Miasta�Mysłowice

Niezwykle�cieszy�fakt,�że�zasięg�gazety�stale�się�powiększa.�To�dowód�

na�to,�że�praca�nad�reaktywacją�nie�idzie�na�marne�i�jest�doceniana.�To�

motywacja,�by�starać�się�niezmiennie�i�bardziej.�To�radość!�Po�prostu�na-

groda.�A�rzecz�tym�bardziej�cenna,�że�zadziało�się�to�w�roku�jubileuszowym.

Wielkie�podziękowania�dla�włodarzy�miasta,�że�przyjęli�Gońca�Gór-

nośląskiego�na�swój�teren.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Zieleń zamiast samochodów – tak będzie wyglądać nowa ul. Warszawska w Katowicach
Metamorfozę ulicy Warszawskiej prezydent Marcin 
Krupa zapowiedział jesienią 2018 r. w ramach swo-
jego programu wyborczego „Umowy z mieszkańca-
mi Katowic”, w którym mówił m.in. o „przywróceniu 
zieleni na ulicach miasta” i „nasadzeniach drzew na 
ulicach”. Ulica Warszawska jest ważną arterią dro-
gową prowadzącą od katowickiego rynku w kie-
runku wschodnim – m.in. do Uniwersytetu Śląskie-
go i Uniwersytetu Ekonomicznego. Dziś dominuje 
tam ruch samochodowy, tramwajowy i parkingi. 
Piesi dysponują wąskimi chodnikami. To wszystko 
ma się zmienić – gruntowną rewitalizację przejdzie 
odcinek ul. Warszawskiej od skrzyżowania z ul. Dy-
rekcyjną do skrzyżowania z ul. Francuską. 

-  Pomysł zazielenienia ulicy Warszawskiej to powrót do jej historycznego 
wyglądu. Wielokrotnie rozmawiałem o tej przestrzeni z mieszkańcami. 
W poprzednich latach mieszkańcy zgłaszali także pomysły na punktowe 
zmiany w tym obszarze w ramach budżetu obywatelskiego. Ponadto mówimy 
o miejscu w samym sercu Katowic, które powinno być reprezentacyjne. 
Z tych względów zdecydowałem, by włączyć tę inwestycję do mojego 
programu wyborczego. Teraz nadszedł czas na to, by ten pomysł wdrożyć 
w życie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Ostatnie miesiące 
poświęciliśmy na przygotowanie koncepcji rewitalizacji i zazielenienia ulicy 

Warszawskiej. Ta przestrzeń całkowicie się zmieni – zamiast parkingów – 
pojawi się około 70 drzew i krzewy. Zieleń jest ważna nie tylko ze względów 
estetycznych, ale także klimatycznych. Ponadto odcinek ul. Warszawskiej 
do skrzyżowania z ul. Szkolną zostanie zamknięty dla ruchu. Utworzymy 
tu nowy deptak miejski po dwóch stronach torowiska. Pojawia się ławki, 
na których będzie można odpocząć w cieniu drzew. Podobne rozwiązania 
są stosowane w Holandii. Dostawy do sklepów będą odbywać się jedynie 
istniejącym torowiskiem. Z kolei drugi fragment inwestycji, tj. odcinek od 
ul. Szkolnej do ul. Francuskiej również stanie się przestrzenią przyjazną 
dla pieszych i rowerzystów poprzez wprowadzenie strefy tempo 30 na 
całym tym odcinku. Nie zabraknie również zieleni. Całość będzie także 
uzupełniona o iluminacje świetlne, tak by również po zmroku ulica była 
wspaniałym miejscem do spacerów – dodaje prezydent.

Te założenia powodują zmiany w organizacji ruchu – ograniczenie ruchu 
samochodowego na odcinku Rynek – skrzyżowanie z ul. Szkolną, zwiększenie 
priorytetu poruszania się pieszych i rowerów oraz komunikacji publicznej 
(tramwaj), a także konieczność przebudowy ulicy wraz z towarzyszącymi jej 
sieciami kanalizacyjną, trakcyjną i oświetleniową. Koncepcja jednocześnie 
nie ingeruje bezpośrednio w istniejące torowisko. Zmiany w organizacji 
ruchu pozwolą zmaksymalizować wykorzystanie zieleni. - W utworzonych 
klombach zaproponowaliśmy zieleń nawiązującą do historycznego wyglądu 
ulicy – na odcinku pomiędzy Rynkiem, a skrzyżowaniem z ul. Szkolną będą 
to 20 do 36 wysokich drzew dorastające do 10-12m wysokości, natomiast 
na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Francuską 
z uwagi na możliwości jakie daje przestrzeń będą to drzewa niskie do 3m 
wysokości i kolumnowe lub o wysokich pniach. Łącznie na całym odcinku 

przewiduje się nasadzenie około 70 sztuk drzew. Jako podsadzenia pojawią 
się m.in. róże, hortensje, czy bluszcze oraz rośliny przyciągające owady – 
mówi Katarzyna Giglok autorka koncepcji z � rmy Calla. 

Priorytetem przebudowy jest zazielenienie ulicy Warszawskiej, a więc 
drzewa zastąpią miejsca parkingowe. Obecnie na odcinku ul. Warszawskiej 
objętym projektem znajdują się  52 miejsca parkingowe, w tym 5 miejsc 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz 20 miejsc oznaczonych 
kopertą. Koncepcja zakłada zachowanie do celów doraźnej obsługi punktów 
handlowo-usługowych wyznaczonych miejsc do chwilowego zatrzymania 
w ilości 6 sztuk oraz 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. – Mając 
koncepcje mamy ważny dokument, który wyznacza konkretne działania pro-
jektantowi. Prace projektowe chcemy zakończyć jesienią w przyszłym roku, 
tak by deptak był gotowy wiosną 2023 roku. Przestrzeń ulegnie całkowitej 
metamorfozie, w której głównym elementem będzie zieleń. Oprócz drzew, 
kwiatów i krzewów rośliny będą obecne także w ramach małej architektu-
ry, w tym zazielenią przystanek autobusowy przy ul. Szkolnej – wyjaśnia 
Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Szacowana wartość inwestycji wyniesie ok. 12 mln zł, z czego środki 
własne to około 4 mln zł, a pozostała kwota zostanie pokryta z Rządowego 
Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

Przypomnijmy, że Katowice od wielu lat stawiają na realizację, które 
ograniczają ruch w centrum miasta. Kilkanaście lat temu ograniczono 
ruch kołowy i stworzono deptak na ul. Mariackiej, następnie ul. Bankowej 
i zmieniono organizacje ruchu na Rynku, po którym niegdyś także jeździły 
samochody. Obecnie trwa przebudowa ul. Dworcowej, która staje się 
zielonym deptakiem miejskim. 
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Nie taki straszny, jak go malują?
A właśnie, że malują, a raczej maluje! 
Kto? Tomasz Szołtysik, który odkrył, 
że lockdown wcale strasznym być 
nie musi.

Nie tylko nie strasznym, ale nawet zupełnie 
przyjemnym! Fakt tak zaskakujący, że aż absur-
dalny? - Otóż niekoniecznie – mówi Tomasz 
Szołtysik, mieszkaniec katowickiej Ligoty, który 
w trakcie zarządzonej w marcu przez władze RP 
ogólnopolskiej kwarantanny odkrył w sobie moc 
twórczą. - Któż spodziewałby się, że zaatakuje 
nas COVID-19? Właściwie z dnia na dzień ludzie 
zostają zamknięci w swoich czterech ścianach… 
Ta sytuacja nie była łatwa dla nikogo. O czymś 
takim czytaliśmy w książkach, jak „Dżuma”, lub 
słyszeliśmy z przekazów telewizyjnych, że gdzieś 
daleko od nas, ktoś ma problem z zarazą. I teraz 
co? Ja mogę powiedzieć, znalazłem się w gronie 
szczęśliwców, a to za sprawą mojej ukochanej, 
z którą przebywanie… nawet 24 godziny na dobę 

bez przerwy to prawdziwa przyjemność. Dla mnie, 
dla nas, był to fajny czas, który zaowocował czymś 
zupełnie niespodziewanym, a mianowicie wystawą 
moich obrazów – podkreśla Tomasz. „Z naciskiem 
na moje”! Co nie będzie za chwilę czymś takim 
niespodziewanym, jak się naszym Czytelnikom 
wydawać teraz może, bo… Partnerka Tomasza, 
Marta to absolwentka katowickiej Akademii Sztuk 
Pięknych, malarka, a zatem wystaw własnego autor-
stwa miała już kilka. Tomasz zatem tak naprawdę 
od wielu, wielu lat obcował ze sztuką.

Warto by zadać może pytanie takie. Przebywając 
na co dzień z duszą artystyczną, mając dostęp do 
wszelakich farb, podobrazi (kilka nawet pożyczo-
nych, jak mówi, na wieczne nieoddanie) i innych 
profesjonalnych sprzętów, potrzebny był aż lock-
down, by samemu zarazić się  malarstwem? To tak 
w odniesieniu do zarazy rzecz jasna. Na szczęście 
ta artystyczna jest zupełnie niegroźna. – No tak, 
ale mimo wszystko byłem absolutnie zaskoczony, 
że zacząłem podążać tym w kierunku, robić to 
i czerpać z tego tyle przyjemności, mimo zupełnego 

braku wykształcenia w dziedzinie artystycznej (na 
co dzień prowadzę własną działalność gospodarczą 
o pro� lu handlowym). Co więcej… zostało tak 
pozytywnie odebrane, zarówno przez rodzinę jak 
i znajomych – zaznacza. 

No trudno, żeby nie zostało odebrane pozytywnie! 
Przymusowy lockdown z pozytywem raczej kojarzy 
się nieczęsto, a jak wielokrotnie donosiły media, 
nierzadko owocował zjawiskami zgoła niepożądany-
mi, często patologicznymi. Ludzie nie radząc sobie, 
z umówmy się, mało komfortową sytuacją popadali 
nawet w depresję, nałogi, czy doświadczali przemocy 
domowej. Przypadek Tomasza Szołtysika jest zatem 
ze wszech miast budujący i doskonale potwier-
dza moją tezę, że nawet w najbardziej paskudnej, 
trudnej i beznadziejnej sytuacji można znaleźć 
światełko w tunelu. Można przetrwać, zmierzyć 
się z tą jakże wymagającą rzeczywistością i wyjść 
z niej z sukcesem.

Bo pierwsza wystawa dla artysty amatora to sukces 
niewątpliwy. Jego prace mogliśmy na przełomie 
sierpnia i września oglądać w niemalże kultowym 

miejscu, jakim jest Klub Okrąglak opodal mia-
steczka akademickiego w Parku Zadole, słynący 
z niecodziennych wydarzeń, ciekawych koncertów.

A co tak naprawdę zainspirowało Tomasza do 
malowania? - Zaczęło się od wątków palącego się 
papierosa, czy to w popielniczce, czy na tle księżyca. 
W każdym razie fascynacja żarem. Następnie wątki 
marynistyczne… A to z kolei pozwoliło mi odkryć, 
jak wielką satysfakcję sprawia mi malowanie twarzy. 
Zachęcony, nie ukrywam, pochlebnymi opiniami 
brnąłem w „sztukę” dalej.. I ta ochota, ten zapał 
nie słabną, z czasem teraz gorzej, ale na pewno 
go wygospodaruję! Strasznie wciągnąłem się w to 
malowanie – podkreśla.

I kwituje: „Zachęcam wszystkich do podjęcia 
próby, żeby Twój dzień nie był nudny, żeby dzię-
ki Tobie także dla innych mógł być fajny, a przy 
okazji … żeby sprawdzić siebie, swoją odporność 
na krytykę, a dzięki temu odkryć być może nową 
pasję, ciekawe hobby. Przecież niekoniecznie trzeba 
malować obrazy. To może być cokolwiek! 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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By czystym 
powietrzem 
cieszyć się cały rok

 „Treści zawarte w publikacji nie stanowią o� cjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach” - zgodnie z pkt. III.2. „Zasad oznakowania przedsięwzięć...”

Dobiegł końca pilotażowy projekt Ministerstwa 
Klimatu, jakim było Mobilne Biuro Programu 
„Czyste Powietrze”. Przypomnijmy, jak przebiegał 
od momentu podjęcia inicjatywy poprzez reali-
zację, aż do szczęśliwego � nału.

Inicjatorem przedsięwzięcia był Minister Klimatu 
Michał Kurtyka. Ideą było przeprowadzenie pilo-
tażu w dwóch województwach na terenie Polski: 
małopolskim i śląskim. Mobilne Biuro Programu 
„Czyste Powietrze” realizowane przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach objeżdżało gminy z naszego woje-
wództwa, a WFOŚiGW w Krakowie – przeprowadzał 
pilotaż w gminach z obszaru Małopolski. W dobie 
pandemii, w mojej ocenie, zamysł Mobilnego Biura 
sprawdził się znakomicie. Nasi pracownicy, eksperci 
„wyszli” bezpośrednio do mieszkańców poszczegól-
nych gmin, w których Mobilne Biuro się pojawiło. 
I była to bardzo dobra promocja programu, bo 
informacja docierała do wszystkich, którzy to nasze 
Mobilne Biuro odwiedzili. Ponadto nasi specjaliści 
służyli poradą, pomocą – np. przy wypełnianiu 
wniosku, jeśli ktoś zdecydował się wziąć udział 
w Programie „Czyste Powietrze”. Zaraz po wypeł-
nieniu można było ten wniosek wraz z kompletem 
dokumentacji złożyć bez konieczności dojeżdżania 
do naszej siedziby w Katowicach, biur w Bielsku-
-Białej i Częstochowie, czy do punktów w Urzędach 
Miast, będących partnerami naszego porozumienia 
w swoim miejscu zamieszkania. Warto przypomnieć, 
że obecnie na terenie Śląska porozumienie z nami 
podpisało ponad 40 gmin. 

I Mobilne Biuro faktycznie wzbudzało tak spore 
zainteresowanie? 

Zainteresowanie było bardzo duże, większe 
niż się spodziewaliśmy. W przeciągu pierwszych 
dwóch miesięcy wakacyjnego pilotażu – w lipcu 
i sierpniu – w naszym Mobilnym Biurze udzie-
liliśmy ponad 2 tysiące konsultacji. Przyjęliśmy 
ponad 200 wniosków. To bardzo dobry wynik! 
Co się ponadto okazało? W małych gminach 
w ciągu jednego dnia mieszkańcy potrafili zło-
żyć 5-6 wniosków, gdzie w normalnym trybie 
przyjmowania dokumentów w punkcie sta-
cjonarnym, ta liczba wniosków była składana 
przez kilka miesięcy. To doskonale pokazuje, 
że to „wyjście” do mieszkańców było bardzo 
potrzebne i wpłynęło na wzrost składanych 
wniosków. Ogólna liczba złożonych wniosków 
w czasie lipca i sierpnia i z początku wrześ-
nia znacznie przekracza tę z okresu zimowego 
i wiosennego. Zatem nasza wakacyjna akcja 
dała bardzo wymierne efekty.

No jeśli zapadła decyzja, żeby przedłużyć ini-
cjatywę jeszcze o miesiąc, to rzeczywiście musiały 
być efekty?

Tak wiele gmin prosiło nas, by Mobilne Biuro 
przyjechało także do nich, że nie mieliśmy w sumie 
wyjścia. Przedłużyliśmy pilotaż o miesiąc, do końca 
września, i przez ten czas Mobilne Biuro odwiedzało 
miasta naszego województwa. Kalendarz był mocno 
napięty i zapełnił się bardzo szybko.

To Pan i pracownicy WFOŚiGW przez cały 
okres wakacji byli w ciągłych rozjazdach? Był 
czas na odpoczynek?

Z tym odpoczynkiem było marnie. Właściwie 
niemal cały dzień spędzaliśmy w danej gminie. Po 
powrocie do Katowic trzeba było zawieźć jeszcze 
wszystkie wnioski, dokumenty do naszego biura, 
więc pracy było sporo. Na szczęście do połowy 
września sprzyjała nam pogoda. Było słonecznie 
i ciepło. Mogliśmy swobodnie rozłożyć nasz namiot 

i Mobilne Biuro funkcjonowało bardzo dobrze. Było 
raptem parę takich chłodniejszych i deszczowych 
dni, wtedy musieliśmy szukać zamkniętej przestrze-
ni, by móc przyjąć mieszkańców.

Program „Czyste Powietrze” trwa nieprze-
rwanie, a czy Mobilne Biuro” powróci za rok? 
Będzie kontynuacja?

Program „Czyste Powietrze” został rozpisany 
na 10 lat i w tym względzie żadne przerwy nie 
są przewidywane. Zatem każdy kto jest zainte-
resowany wymianą starego pieca – tak zwanego 
kopciucha, czy termomodernizacją, może to zrobić 
w każdej chwili. Jeśli chodzi o Mobilne Biuro, 
myślimy o powtórzeniu tego projektu w przyszłym 
roku. I zakładam, że się to uda! Być może akcja 
obejmie też i inne województwa? Widzimy, że 
taki bezpośredni kontakt, ta bliskość w stosunku 
do mieszkańców jest potrzebna, by ich zachęcić 
do ocieplenia swoich domów, wymiany starych 

nieefektywnych źródeł ciepła, a przez to podnosić 
poziom wiedzy, świadomości i działań na rzecz 
ochrony środowiska.

No właśnie! To bardzo ważne, szczególnie 
w kontekście tego, że rozpoczął się sezon grzewczy.

O smogu pamiętamy cały rok! Sezon grzewczy, bądź 
jego brak nie powinien mieć tu znaczenia. Bo także 
w trakcie miesięcy wiosennych i letnich trzeba pamię-
tać, żeby wraz z nadejściem sezonu, też móc cieszyć się 
czystym powietrzem. I to się dzieje. Muszę powiedzieć, 
że w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 
następuje wzrost zainteresowania Programem „Czyste 
Powietrze”. To pokazuje, że świadomość ekologiczna 
mieszkańców naszego województwa jest coraz większa. 
I to cieszy! Pamiętajmy, że każdy wymieniony kopciuch 
wpływa na poprawę jakości powietrza. Powietrze, 
którym przecież wszyscy oddychamy.

ROZMAWIAŁA 
HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK
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To nie będzie bajka na poranek dla dzieci
Na szczęście! Bo twórczość Andersena, to ani bajka, ani tym bardziej 

dla dzieci. Oglądanie jej o poranku, najpewniej może zaowocować 
traumą na cały dzień… Tymczasem Teatr Nowy w Zabrzu już 3 paź-
dziernika zaprasza na premierę „Królowej Śniegu”! Reżyseruje Maciej 
Podstawny, twórca słynący z niekonwencjonalnych, niebanalnych 
i widowiskowych przedsięwzięć scenicznych. (Wywiad z reżyserem 
pojawił się na łamach naszego majowego wydania papierowego). 
Na chwilę przed premierą, właściwie niemalże w trakcie ostatnich 
prób, udaje mi się spotkać z aktorami zabrzańskiej sceny: Jarosławem 
Karpukiem, Jakubem Piwowarczykiem oraz Maciejem Kaczorem, 
wcielającymi się w postaci opowieści „Królowa Śniegu” wykreowanej 
przez Macieja Podstawnego.

Mało brakowało, że do naszej rozmowy w ogóle by nie do-
szło… Po premierze spektaklu „Czerwona gorączka” w Skan-
senie Królowa Luiza, zupełnie straciłam z emocji głowę 
(o traceniu głowy dla aktorów Teatru Nowego na str.11!). Cuda 
się jednak zdarzają, bo głowa odrosła, ale emocje mnie nie 
opuszczają. A Was? 

Jarosław Karpuk (dr Skórzewski): Emocje są, ale już nie takie, 
jak bezpośrednio przed samym spektaklem, w jego trakcie, czy 
zaraz po premierze. „Czerwona gorączka” została bardzo ciepło 
przyjęta przez publiczność. A to sprawia, że i my się dobrze z tym 
czujemy, ale ten stan nie może trwać, bo na szczęście musimy – 
jak to aktorzy – wejść w kolejne role. Co do emocji, to ich dawka 
była nam bardzo potrzebna, bo za sprawą pandemii nie graliśmy 
przed publicznością aż pół roku. Przez ten czas w teatrze nie działo 
się prawie nic. I gdy nagle pojawiła się okazja, by zespół mógł 
się zebrać, rozpocząć nowy sezon i to, co bardzo zawsze ważne, 
z takim hukiem, to po tak długim czasie stagnacji, bardzo dużo 
nam to dało. Tu ukłon w stronę producenta spektaklu Andrzeja 
Dolniaka, który zaprosił nas do współpracy. Było tu wiele wzruszeń, 
wiele spostrzeżeń, nowych doświadczeń. Myślałem początkowo, 
że będzie to jakiś taki twór zrobiony pod publiczkę, a tu wyszedł 
naprawdę dobry spektakl, będący połączeniem i kina i teatru. Nie 
spotkałem się wcześniej z taką formą sztuki. Jest nadzieja, że „Czer-
wona gorączka”, spektakl powstały na potrzeby Festiwalu Historii 
Alternatywnej będzie powtarzany i to bardzo cieszy. Oczywiście 
wszystko w rękach losu. 

Huk był ogromny! I byłaby to niewątpliwa strata, której rozmiaru 
nie chcę sobie nawet wyobrażać, gdyby „Czerwona gorączka” zo-
stała zagrana raz i zapomniana. Wszystko w rękach losu? A może 
w rękach Feliksa Dzierżyńskiego? 

Jakub Piwowarczyk (Dzierżyński): A to na pewno! Dzierżyński 
znowu zadziała. Wszystko w jego rękach. Miejmy nadzieję, że widzowie 
będą mieli okazję przekonać się o tym nie raz!

No, ale bez pomocy swojego asystenta Pokrywkina nie byłby 
chyba tak skuteczny?

Jakub Piwowarczyk: To na pewno. Wypadałby bardzo słabo. Po-
krywkin jest wszystkim dla Dzierżyńskiego: odbiciem, lusterkiem, 
trampoliną, jego dopełnieniem. Duet nierozerwalny! Parę tę można 
by porównać do Bogusława Lindy i Cezarego Pazury w „Krollu”. 
Pracowało nam się znakomicie!

Jarosław Karpuk: Chciałbym mocno podkreślić, że mamy wiel-
ką przyjemność gościć na naszej scenie Macieja Kaczora… mam 
nadzieję, że już niebawem na stałe w zespole Teatru Nowego, bo 
w „Czerwonej gorączce” zrobił kawał dobrej roboty, swoją rolę zagrał 
po prostu świetnie! Jego zaangażowanie i entuzjazm udzielił się nam 
wszystkim. Łagodził zmęczenie pracy w bardzo wymagających wa-
runkach: przy braku klimatyzacji, konieczności biegania po piętrach, 
omijania przeszkód…

Leżących na schodach zwłok… To nawet dla dr Skórzewskiego 
nie lada wyczyn! Choć stara się, jak zawsze zachować zimną krew.

Jarosław Karpuk: O to chodzi… Biegania pomiędzy ciałami. No 
przeciekawe doświadczenie! 

Maciej Kaczor (Pokrywkin): To była bardzo intensywna przygoda. 
To taki głos osoby, która dopiero wchodzi w ten zabrzański świat 
teatru. We mnie emocje nadal „siedzą”. Byłoby mi bardzo przykro, 
gdyby tę „Czerwoną gorączkę” wygasić i nie móc jej grać ponownie. 
Chciałbym pracować nadal nad postacią Pokrywkina, pogłębiać ją, 
wydobyć z niej jeszcze więcej i odkrywać na inne, nowe sposoby. 
Z zabrzańską sceną współpracuję od około roku. Do tej pory jednak 
grywałem w zastępstwie. Ale miałem okazję grać i na Dużej Scenie, 
na Scenie Kameralnej. Pokrywkin to była moja pierwsza duża rola 
z Teatrem Nowym, ale grana w Sztolni, a za chwilę będę mógł zagrać 
w Domu Muzyki i Tańca. Wielka różnorodność, wielka przyjemność. 
Taka częsta zmiana otoczenia robi wrażenie, a przestrzeń Domu Mu-
zyki i Tańca to ogromna scena, ogromna widownia i wypełnienie jej 
taką ekspresją, by wzbudzić w widzach emocje, to także wyzwanie.

Teatr Nowy w Zabrzu słynie ze swoich spektakli poza macierzystą 
sceną, a szczególnie jeśli chodzi o przedsięwzięcia plenerowe. Tak 
jak już wspominałam, ja nadal gorączkuję na czerwono, bo trudno 
patrzyć na Pana w roli Pokrywkina, zachowując kamienny chłód. 
Z niecierpliwością czekam na kolejne i role, i emocje. I już wkrótce 
się doczekam, bo w „Królowej Śniegu” zagra Pan Kaja. A zatem 
o ten chłód będzie, jak sądzę łatwo. Lód, chłód, śnieg i główna rola?

Maciej Kaczor: Główną postacią tej opowieści jest Gerda i to w niej 
widz ma upatrywać odniesienia do rzeczywistości, do swoich prze-
żyć, przemyśleń. Ja tylko napędzam akcję, to znaczy moje zniknięcie 
nakręca. Pojawiam się na samym początku, a potem w takich jakby 

wspomnieniach Gerdy. Kaj jest dla niej bardzo istotny. Reżyser postawił 
przede mną bardzo wymagające zadanie. To zadanie nawiązujące do 
teatru ruchowego, do gimnastyki, nawet akrobatyki, czy szermierki! 
Duże wyzwanie, szczególnie � zyczne. Kiedy po „Czerwonej gorączce” 
schodziłem ze sceny cały spocony, to po „Królowej Śniegu” będzie to 
zwielokrotnione. Będziemy śpiewać także piosenki. No będzie się działo.

Jarosław Karpuk: W trakcie prób czytanych byłem bardzo zado-
wolony ze swojej statecznej roli renifera, który jest jakby jednocześnie 
siłą przewodnią tego spektaklu. W praktyce u Macieja Podstawnego, 
reżysera bardzo odważnego i kontrowersyjnego, to wygląda niestety 
trochę inaczej. Ja będę nie do poznania! Efektowny kostium z wielkim 
brzuchem, z którym przyjdzie mi się zmierzyć… Wyglądam w nim 
co najmniej jak Aborygen, bez umniejszania oczywiście czegokol-
wiek Aborygenom poza tym, że chodzą zupełnie nieubrani… Nie 
będę rozwijał lepiej tej myśli. Widzowie sami się przekonają, jak 
będę szeleścił kościami. Obawiam się, że grzechot tych kości, może 
mnie rozpraszać…

Pana? Pana coś może rozpraszać na scenie? Z całym szacunkiem, 
ale to po prostu niemożliwe!

Jarosław Karpuk: No zobaczymy… Maciej Podstawny jest nie-
przewidywalny i potra�  robić w teatrze takie rzeczy, o których się 
nawet � lozofom nie śniło. Ten kostium już mnie straszy… A sama 
rola jest bardzo fajna! I też psychologiczna… Czyli taka, jakiej nie 
będzie miał Kuba.

Jakub Piwowarczyk: No ja wcielam się na przykład w pięć ról! Gram 
gołębia, sójkę, demona i policjanta. I w każdej postaci trzeba znaleźć 
jakąś charakterystyczność, żeby to nie był zawsze Kuba na scenie, 
ale gołąb, czy policjant…. Feliks. Feliksa tu nie będzie. On będzie już 
tylko na zawsze w Sztolni Królowa Luiza. To czasem tak się zdarza 
w teatrze, że dany aktor może zagrać kilka postaci w trakcie jednego 
spektaklu. Przyznaję i nie jest to żadna tajemnica, więc mówię to 
otwarcie: to zadanie, za którym nie przepadam szczególnie. Wiąże się 
to z ciągłym przebieraniem, wysiłkiem � zycznym, graniem na mikro-
portach (mały mikrofon przyczepiony najczęściej mocnym plastrem 
do twarzy aktora – przyp. red). Nie lubię tego! Ale jak w przypadku 
każdej roli trzeba temu sprostać i staram się najlepiej, jak potra� ę. 
Zdecydowanie wolę taką pracę, jak przy Dzierżyńskim – to jest jednak 
„grzebanie” w jakiejś psychice, � zyczności tej postaci i testowanie 
tego na własnym organizmie. A w „Królowej Śniegu” zderzam się 
teraz z zupełnie innym rodzajem teatru. I to świetnie, bo to trzyma 
nas – aktorów - stale w tej świeżości zawodowej.

Sójka, policjant… Wymienionych postaci nie kojarzę za bardzo 
z „Królowej Śniegu” Andersena. A zatem nie będzie to bajka na 
poranek dla dzieci? Czyli co? Macieja Podstawnego nowe spojrzenie 
na klasykę?

Jakub Piwowarczyk: Bardzo nowe!
Jarosław Karpuk: Ależ oczywiście! Epopeja, w którą nas wprowa-

dza Gerda. Ale tę epopeję tworzy też każdy z widzów. To nie będzie 
Andersen jeden do jednego. Nie będzie to bajka na poranek. Nie 
będzie to bajka dla dzieci. Będzie to bajka dla dorosłych i dzieci nieco 
starszych. Jak stwierdza na początku tej historii mój bohater: „Będzie 
to smutna bajka, ale napawająca nadzieją, optymizmem”. To opowieść 
w głównej mierze o przemijaniu. To na pewno nie będzie taka bajka, 
którą się ogląda i koniec. Nie, ona zostaje w nas, zostaje z widzem, 
stwarza możliwości interpretacji, skłania do re� eksji. To jest właśnie 
to, co zawsze przemyca w swojej twórczości Maciej Podstawny.

Maciej Kaczor: Jestem bardzo ciekawy reakcji widzów na ten 
spektakl. Widzów, którzy jak sądzę, przyjdą całymi rodzinami. Starsze 
dzieci, albo młodsza młodzież… Jaki będzie ich odbiór? Czy uda nam 
się ich zainteresować? W założeniu bowiem jest to, że w świecie, którzy 
psują nierzadko dorośli, te dzieci są bardzo ważne. Ten spektakl to 
pokazuje: że dzieci są podmiotem, mają głos i są wręcz kluczowe dla 
naszego świata. Czekam zatem na opinie dzieci, ale także ich rodziców!

I ja czekam, a moja ciekawość jest przemożna! „Królowa Śnie-
gu”: premiera - 3.10. godz.17.00 Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu!

ROZMAWIAŁA: HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK
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Jest, a jakoby jej nie było…
Być może wielbiciele twórczości tego jednego z najznakomitszych 

w dziejach polskiej literatury poety będą oburzeni, że tekstowi 
temu nadałam taki tytuł. Sama poniekąd czuję się oburzona, 
ale bardziej zniesmaczona powodem, dla którego pokusiłam się 
o takie porównanie…

Pewnie co poniektórzy domyślą się o co chodzi… a jeśli nie, to 
tłumaczę… Mianowicie chodzi o pandemię, bo od dawna odnoszę 
wrażenie, że ta właśnie jest, a jakoby jej nie było… Przykre, że niemal 
na własnej skórze przekonałam się o tym, jak bardzo jest to realne. 

Tu powinny paść pytania? Co Ty wiesz o pandemii, co Ty wiesz 
o kwarantannie? Odpowiedzi mogą być tylko jedne: NIC! I żeby 
nie działać wbrew linii programowej Gońca Górnośląskiego, że 
piszemy wyłącznie o sprawach miłych, ładnych i dobrych, na tym 
NIC powinnam tekst zakończyć. Ale tym razem nie sposób, więc 
z góry moich Czytelników przepraszam, a tego żeby znaleźli się 
w podobnej sytuacji, nie życzę… Co więcej… Nie życzę tego nawet 
największemu wrogowi!

Kontakt z potencjalnie zarażonym COVID – 19!  Co to oznacza? 
A mianowicie to, że osoby, które tego kontaktu zaznały, powinny 
od razu najlepiej szukać gałęzi, aby uniknąć wszystkich „procedur”. 
Cudzysłów, bo z procedurami te istniejące nie mają nic wspól-
nego. Z dwojga złego chyba już lepsza gałąź. Tak naprawdę nie 
wiadomo, czy zarażenie tejże osoby nastąpiło przed spotkaniem 
z nią, czy po spotkaniu. Tego nie wie nikt, niemniej tak na wszelki 
wypadek do akcji wkracza sanepid! Po niemalże dwóch dniach 
od uzyskania informacji od lekarza, że dana osoba rzeczywiście 
uzyskała wynik pozytywny. Co zostaje przekazane: kwarantanna 
od – do! Test stwierdzający zarażenie, bądź jego brak - 7 dni po 
kontakcie: czyli poniedziałek! Bo podobno wiarygodny wynik 
jest możliwy 7 dni po kontakcie. Tylko coś tu niestety znowu nie 
gra. U tejże osoby zarażonej test był przeprowadzony natychmiast 
po potencjalnym zakażeniu i od razu też był wynik.  Taka cieka-
wostka! Tempo przepływu informacji pomiędzy instytucjami… 
zabójczo żółwie… bez obrazy dla tychże przemiłych stworzeń, 
bo oto pierwsza kontrola następuje… Uwaga!... trzy dni po 
telefonie z sanepidu…. Ale jakie to romantyczne… Panowie 
policjanci pod oknem… No tego jeszcze nie było! Szkoda, że 
nie mieli ze sobą gitary… Niemniej potrafili prawdziwie dodać 
otuchy i miało się poczucie, że ktoś rzeczywiście się interesuje 
losem biednego obywatela.  I to jedyny sympatyczny aspekt tych 
wydarzeń. Bardzo mocno chcę podkreślić, że gdyby nie pomoc 
mundurowych, niesamowite poczucie humoru i wielkie szeroko 
rozumiane wsparcie, to byłoby zupełnie dezinformacyjnie. Myślę, 
że bez tychże, niechybnie trzeba by się poddać jakiejś terapii, 
bo o latające oko oraz niebieski kwiat i kolce w roli głównej nie 
byłoby trudno. Ukłony i podziękowania zatem!

Tu niestety przyjemności się kończą, bo dni mijały, mijały, 
a z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej kontakt się 
urwał. Mimo wielokrotnych prób dodzwonienia się do wyżej 
wspomnianej, każda kolejna kończyła się klęską! Tu jeszcze jedna 
śmiesznostka! Wydawać by się mogło, że w przypadku, kiedy teo-
retycznie, bo praktycznie to raczej nie… panuje pandemia, takie 
służby jak sanepid pracują w trybie zmianowym… Otóż chyba 
niekoniecznie, bo jak można było przeczytać na stronie interne-
towej instytucji, święta są dniami wolnymi od pracy. I dowiedz 
się tu biedny obywatelu czegokolwiek, bo jak się przekonujemy, 
poniedziałek, czy środa, to dla kogoś zupełnie nie robi różnicy. 
A może czwartek, czy piątek, bo przecież są opóźniania… I co 
z tego? Ta kwestia nie powinna obywatela obchodzić, bo sko-
ro ktoś nie wyrabia, to może warto rozważyć jakieś zmiany… 
Najprawdopodobniej ktoś źle zaznaczył w systemie… zdarza 
się. Ach ten system! Wspaniale, że zawsze można winić właśnie 
system. I o co, czego, kogo się tu czepiać? Tu pojawia się jeszcze 
jeden bardzo smutny wątek… Dziś bez znajomości, długoletnich 

znajomości… Nie załatwimy kompletnie niczego. No więc po-
niedziałek, czy środa… Bez różnicy, ale może różnicę zrobiłoby 
złamanie kwarantanny? Jak myślicie? Sami przyznajcie, że to 
ciekawy aspekt tej sprawy, prawda? Za sprawą wspomnianych 
znajomości jest progres: środa rano! Tymczasem mijają godzi-
ny, a wymazobusa jak nie było, tak nie ma… (11.45: przyjeżdża 
wymazobus - najwyraźniej ktoś nie rozumie pojęcia: z samego 
rana… Co sensacyjne, karteczka pacjenta z loginem i hasłem 
podpisana innym imieniem, niż to należące do osoby, która 
dostała karteczkę od pani z wymazobusa). Gdyby nie kolejny 
tajny kontakt…. Nie byłoby NIC! – Ale proszę więcej pod ten 
numer nie dzwonić – jakże miły komunikat pada. Nie ma to jak 
empatia! Poza tym… W takim razie, pod który numer zadzwonić, 
żeby odebrał ktokolwiek, nie było zajęte, i żeby nie wysłuchiwać 
litanii: wybierz: 1, wybierz 2, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej…

Oczywiście w każdej instytucji pracują ludzie, czasem też i tacy, 
którzy źle wybrali drogę zawodowej kariery, czasem tacy którzy mają 
gorszy dzień, mają do tego prawo! Albo po prostu niekompetentni, 
jak chociażby pani, która pomyliła karteczki z imieniem. Niemniej, 
warto by zadać takie też pytanie? Czy przy takim podejściu, dziwić 
może fakt, że ktoś tę kwarantannę łamie? Każdy ma swoje granice 
wyrozumiałości i skoro ktoś olewa i do swoich zadań podchodzi 
co najmniej opieszale, bo inaczej nazwać tego nie można, to nie 
dziwię się, że ludzie nie wytrzymują i olewają tych olewających. Bo 
nawet bardzo prawy obywatel, grzeczny, uczciwy, w końcu powie: 
dosyć! Aż chciałoby się zanucić „Kiedy powiem sobie dość…” 

Kolejne pytanie, a właściwie zła wróżba! Przy takim zaangażo-
waniu „cudownego” systemu, obawiam się, że z COVID – 19 nie 
uporamy się nigdy! Nie wierzcie w słupki, wykresy, kalkulatory 
zachorowań, bo to tak naprawdę nie działa, jak nam się wydaje. 

Robić wymaz ponad dwa tygodnie po kontakcie, no to jaki w tym 
sens, jaka logika? No przecież wiadomo, że wynik będzie negatyw-
ny. Czy nie szkoda tego testu? Nie lepiej zachować go dla osoby 
faktycznie chorej?

Sytuacja tak absurdalna, że żal zamieszczać jakikolwiek komen-
tarz. Aczkolwiek już sam Zulu Gula (na pewno pamiętacie! Znany 
polski komik i kabareciarz Tadeusz Ross w roli obcokrajowca po-
chodzącego z krainy, w której życie to poemat, szkoda, że takiego 
kraju nie ma, w żółtym, przypominającym mandaryński berecie) 
stawiał tezę: Polska to jest bardzo dziwny kraj!.

Za wszelką pomoc nie ważne już czy po znajomości, czy bez, 
podziękowania się wszak należą.

Jeszcze jedna kwestia! Proszę, a nawet błagam! Nie oceniajmy 
postępowania… takiego, czy innego osób, które przeżywają, prze-
żyły (toż to Cud prawdziwy… przez duże „C”) kwarantannę! To nie 
musi dotyczyć tylko tejże sytuacji… Jeśli czegoś nie doświadczymy, 
to nie wygłaszajmy peanów o społecznej odpowiedzialności, nie 
moralizujmy, że ktoś na czymś miejscu…  Puste słowa, mit, grote-
ska, makabreska… Ale takich, którzy wiedzą wszystko najlepiej na 
każdy temat, a nawet lepiej niż osoba zainteresowana, nie brakuje.

A teraz… Czy ta sytuacja wydarzyła się naprawdę? Czy to fik-
cja? Nie literacka niestety, bo byłby to materiał na niezłą powieść 
sience-fiction, albo scenariusz filmowy na miarę nowego „Matri-
xa”. A zatem to fikcja? Tak… Fikcja rzeczywistości! A może samo 
życie? Pozostaje więc: kierunek gałąź! Ale… Jak na złość: w domu 
o gałąź trudno. 

Cóż zatem na podsumowanie? Rzeczywistość, pospolitość skrze-
czy? Smutne, że wciąż aktualne… Wyspiański to miał fantazję: 
„Został się Ci jeno sznur…” Czyżby zatem jednak? Kierunek: gałąź?

 HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

NIE�O�„TRENY”�KOCHANOWSKIEGO�NIESTETY�TU�CHODZI,�A�SZKODA,�BO�TEKST�BYŁBY�Z�PEWNOŚCIĄ�PIĘKNY�I�WZRUSZAJĄCY.�ALE�TAKI�BYĆ�NIE�MOŻE…�

O�CO�ZATEM�CHODZI?�JUŻ�SPIESZĘ�Z�WYJAŚNIENIEM.
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Problematyka ograniczenia władzy rodzicielskiej bezpośrednio 
wiąże się z tematyką władzy rodzicielskiej. Zgodnie z obowią-
zującymi regulacjami, władza rodzicielska obejmuje  zarówno 
uprawnienia oraz obowiązki rodziców względem ich dzieci. Zgod-
nie z treścią art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władzę 
rodzicielską należy rozumieć jako „obowiązek i prawo rodziców 
do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do 
wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw”.  
Przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia się dzie-
cka aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Rodzice nabywają 
władzę rodzicielską niezależne od tego, czy dziecko urodziło się 
w małżeństwie. Opieka nad dzieckiem, zarządzanie majątkiem 
dziecka i reprezentowanie dziecka to podstawowe jej atrybuty. Nie 
zawsze jednak mogą lub są wypełniane przez rodziców. W pewnych 
sytuacjach władza rodzicielska może zostać ograniczona zarówno 
w stosunku do jednego, jak i obojga rodziców.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić, gdy zagrożone 
jest przede wszystkim  dobro dziecka, jako dobro nadrzędne. Takie 
zagrożenia polegać mogą na: zaniedbywaniu potrzeb dziecka, nieod-
powiednim dbaniu o jego zdrowie, zaniechaniu realizacji obowiązku 
szkolnego, pozostawienie dziecka bez właściwej opieki, doprowadzenie 
do sytuacji  powstania zagrożenia zdrowia lub nawet życia dziecka, 
a także nadużywanie np. alkoholu lub narkotyków. Nie ma znaczenia, 
czy zaniedbania rodzica względem dziecka mają charakter permanentny, 
czy też incydentalny. Trzeba również pamiętać, że dobro dziecka może 
zostać zagrożone z przyczyn przez rodziców nie zawinionych. W sy-
tuacjach gdzie trudności w wykonywaniu władzy rodzicielskie  mogą 
wynikać z ich trudnej sytuacji życiowej czy upośledzenia umysłowego. 
Kolejną podstawą do ograniczenia władzy rodzicielskiej jest także 
rozwód lub separacja małżonków wspólnie wychowujących dziecko.

Zgodnie z treścią art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „§ 1. 
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w roz-
łączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić 
sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd 
pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili 
zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykony-
wania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. 
Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka 
wymaga innego rozstrzygnięcia. § 2. W braku porozumienia, o którym 
mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez 
oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy 
rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powie-
rzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając 
władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień 
w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

§ 3. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów 
z dzieckiem.”

A teraz kilka słów o samej procedurze ograniczania władzy rodzicielskiej. 
Sprawa o ograniczenie praw rodzicielskich zawsze odbywa się w sądzie 
rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. Ogra-
niczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić wskutek złożenia wniosku 
przez jednego z rodziców, złożenia wniosku przez każdego, kto posiada 
odpowiednią wiedzę na temat okoliczności uzasadniających, iż dziecku 
dzieje się krzywda oraz wszczęcie przez sąd postępowania z urzędu. 

Właściwym wydziałem, jest wydział rodzinny i nieletnich. Postępo-
wanie toczy się w tzw. trybie nieprocesowym. Wniosek o pozbawienie 
lub ograniczenie władzy rodzicielskiej można złożyć osobiście lub 
przez pełnomocnika. We wniosku należy podać: datę i miejscowość, 
oznaczenie i adres sądu do którego jest kierowany, imię i nazwisko 
wnioskodawcy, imię i nazwisko uczestników postępowania, żądanie, 
którym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej, uzasadnienie wniosku. 
Należy załączyć do niniejszego wniosku akt urodzenia dzieci, akt 
małżeństwa - jeżeli rodzice pozostają w związku małżeńskim oraz 
powołać świadków lub inne dowody na poparcie twierdzeń zawartych 
w uzasadnieniu wniosku.  Postanowienie wydawane jest wyłącznie po 
przeprowadzeniu postępowania sądowego. Należy pamiętać, także  iż 
od wyroku sądu w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej przy-
sługuje apelacja, którą należy wnieść do sądu rejonowego w terminie 
dwóch tygodni, licząc od daty otrzymania postanowienia. 

Należy również pamiętać, iż można się spotkać z problematyką 
prawa rodzinnego nie tylko w ramach naszego prawa krajowego, ale 
i również w ramach Wspólnoty Europejskiej. 

 ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
UL. PAWŁA STALMACHA 17 40 – 058 KATOWICE

ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

Ograniczenie władzy rodzicielskiej 
w polskim systemie prawnym

A na Sportowej 23 „Euro staż”

Wyjazdy na staże zawodowe za granicę nie są nowością w Ze-
spole Szkół Technicznych  nr 1 im. W. Korfantego w Chorzowie, 
przy ul. Sportowe 23.  W chwili obecnej uczniowie tej szkoły 
przebywają na stażu w Martina Franca, miejscowości położonej 
na południu Włoch dzięki projektowi „Euro staż” realizowa-
nemu w ramach Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, 
Akcja 1 Mobilność Edukacyjna. Miejsca praktyk dla uczniów, 
przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego, zagwarantował 
partner włoski Cultura e Dintorni.  

Głównym   celem zagranicznego stażu jest podwyższenie przez 
uczniów umiejętności   i kompetencji zawodowych w zakresie 
zawodów: technik elektronik, technik informatyk, technik 
chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik organizacji reklamy. 
W czasie praktyk zawodowych uczniowie poszerzają wiedzę 
merytoryczną w swoich zawodach, a także zdobywają umie-
jętności w dziedzinie organizacji i techniki pracy. Zagraniczna 
praktyka to integralna część szkolenia zawodowego. Umożliwia 
nabycie praktycznych umiejętności i pozwala porównać poziom 
wiedzy uczniów z oczekiwaniami stawianymi przez zagranicz-
nych partnerów. Udział uczniów w  stażach ma na celu również  

zapoznanie się z nowościami pojawiającymi się w branżach, 
wykorzystanie umiejętności teoretycznych w praktyce oraz 
rozwój takich cech osobowości, jak odpowiedzialność, krea-
tywność i umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami.  Wyjazdy 
te to nie tylko praca i   nauka. Programy pobytu obejmują po-
znanie atrakcji turystycznych, kultury, walorów historycznych 
i gospodarczych, odmiennych zwyczajów, tradycji i zachowań 
mieszkańców zagranicznych krajów. Uczniowie w zagranicznych 
stażach uczestniczą  bezpłatnie, wyjazd  w 100% finansowany 
jest z funduszy Unii Europejskiej. Młodzież ma zagwarantowany: 
przejazd, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wycieczki  autokarowe, 
kieszonkowe oraz opiekę pedagogiczną od dnia wyjazdu aż do 
powrotu do szkoły.  I za rok… też jedziemy ;)

A.K
Potwierdzeniem i ogromnym atutem  nabytych podczas stażu za-

granicznego będą certy� katy wydane przez zagraniczną organizację 
przyjmującą. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają Europass 
Mobilność, wydawany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie, 
a uznawany w całej Unii Europejskiej, który niewątpliwie wpłynie na 
ich atrakcyjność  w oczach przyszłego pracodawcy.

p r o m o c j a
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Lokalnych Liderów wyłonić i wspierać
To między innymi rzecz jasna, ale jak 

nie trudno się domyślić, pod hasłem „Klub 
Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach” dzie-
je się i będzie działo znacznie więcej.

Miasto Mysłowice we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Wspierania Organi-
zacji Pozarządowych „MOST” – Lider 
Projektu, realizuje projekt pn. „Klub 
Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”. 
Szczegóły poniżej.

Cel: realizacja działań Programów 
Aktywności Lokalnej na terenie 3 dziel-
nic śródmieścia: Centrum, Piasek, Stare 
Miasto ze szczególnym uwzględnieniem 
samopomocy i wolontariatu, działania 
organizacji pozarządowych i liderów 
lokalnych, środowiskowe, prozatrud-
nieniowe i edukacyjne.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 67 
osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, którzy m.in. zdobędą wiedzę 
i kwali� kacje niezbędne na rynku pracy, 
otoczenie tych osób, a także wyłonienie 
i wsparcie Liderów Lokalnych.

Projekt obejmuje bezpośrednie wsparcie 
uczestników projektu m.in. poprzez do-
radztwo zawodowe, uczestnictwo w kur-

sach zawodowych, stażach oraz pracę 
z coachem (trener rozwoju osobistego).

Ważną częścią będzie wyłonienie 
i wsparcie Liderów Lokalnych w także 
prowadzenie działań animacyjnych, � -
nansowe wsparcie inicjatyw oddolnych.

Realizacja: do końca czerwca 2022 
roku. Udział jest bezpłatny.

Klub Inicjatyw Lokalnych (ul. Grun-
waldzka 20 w Mysłowicach) zaprasza 
w godzinach:

Pn. 8:30 – 16:30
Wt. 11:00 – 19:00
Śr. 8:30 – 16:30
Czw. 11:00 – 19:00
Pt. 8:30 – 16:30
Program realizowany jest od kwietnia 

tego roku  i jest do� nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014 – 2020. Całkowita war-
tość projektu wynosi 821.775,00 zł, w tym 
pozyskane do� nansowanie - 780.686,25 
zł, wkład własny do wysokości 41.088,75 
zostanie wniesiony przez Miasto Mysłowice.

Więcej informacji: https://www.fa-
cebook.com/KlubInicjatywLokalnych/

Nowoczesny, a jednak zabytkowy. Taki właśnie jest 
budynek po byłym Liceum Medycznym w mysłowi-
ckim Janów. Jest to pierwszy tak wyjątkowy obiekt 
w zasobach tutejszej edukacji. 

Został poddany gruntownemu remontowi. Wy-
mieniono stropy, wyburzone zostały wąskie klatki 
schodowe, w zamian których wybudowano nowe 
pełnowymiarowe. Zamontowano dwie windy, jedna 
osobowa oraz druga dla potrzeb kuchni. Wymienione 
zostały wszystkie instalacje - elektryczna, sanitarna 
oraz wentylacyjna. Ponadto zamontowano nową sto-
larkę okienną i drzwi wejściowe. Obiekt wyposażono 
w klimatyzację, system alarmowy, oświetlenie oraz 
monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyremon-
towano budynek kotłowni, w którym jest już też 
nowa instalacja gazowa. Kuchnia została zabudowana 
nowoczesnym sprzętem oraz meblami. Wszystkie 
sale zyskały nowe meble i niezbędne sprzęty. Ele-

wacja została wyczyszczona zgodnie z zaleceniami 
konserwatora zabytków - tak aby zachowany został 
zabytkowy charakter. Teren wokół budynku został 
zagospodarowany, wybudowano plac zabaw oraz 
nowe ogrodzenie. Obiekt jest w pełni dostosowany 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku powstanie 5 oddziałów przedszkolnych, 
gdzie będzie się uczyć 121 dzieciaków oraz pracować 
20 osób obsługi.

Koszt inwestycji to 6 316 724,70 zł z czego 2 520 
845,76 zł to kwota do� nansowania.

Do� nansowanie miasto otrzymało z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego) Priorytet XII. Infrastruktura edu-
kacyjna Działani: 12.1. Infrastruktura wychowania 
przedszkolnego Poddziałanie: 12.1.1. Infrastruktura 
wychowania przedszkolnego – ZIT.

Mimo, że wakacje pozostają już tylko wspomnie-
niem, emocje związane z Mistrzostwami Polski Orlen 
w siatkówce plażowej, nie gasną.

A to za sprawą niezwykłej atmosfery, jaka Park 
Słupna, w którym to zostały rozegrane zawody. 
O tytuły mistrzów naszego kraju walczyli najlepsi 
polscy zawodnicy. Nie tylko siatkarze spisali się na 
medal. Kibice także! 

A zresztą sami zobaczcie. Zdjęcia poniżej!

Kategoria kobiet:
złoto - Kociołek Katarzyna/Ceynowa Agata,
srebro - Brzostek Monika/Gromadowska Alek-

sandra,
brąz - Strąg Dorota/Gruszczyńska Jagoda.
Kategoria mężczyzn:
złoto - Bryl Michał/Miszczuk Mikołaj,
srebro - Kantor Piotr/Łosiak Bartosz,
brąz - Prudel Mariusz/Szałankiewicz Jakub.

Siatkarska SłupnaJanów z architektoniczną perełką
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

PAŹDZIERNIK

Idę lasem przez październik
w torbie wiersze niosę
i czaruję z szaroczerni
cuda...złotym kłosem

zasuszony kłos lipcowy
jak...różdżka wróżkowa...
w piękno zmienić jest gotowy
wytęsknione słowa

on z zeszytów letnich wierszy
łowi barwy marzeń
...pocałunek...ten najpierwszy
sepię drżących zdarzeń

jeszcze z lata mam schowane
zasuszone kwiaty
z płatków będą układane
ciepłe poematy
....................................................
jesień to nie koniec świata
w sercu mieszka wspomnień tyle
a... Ty jesteś słońcem lata
jesteś lekiem na złe chwile

...bo na każdą porę roku
na mgłą szarą zasmucanie...
Ty to...jasne światło w mroku
wszystkim jesteś bo...kochaniem

 ZBIGNIEW STRYJ

Beata Zarembianka, Jarek Babula & Maciej Sieklucki

„Ni pies, ni wydra… coś na kształt miłości”

Satyryczno–muzyczny spektakl, bazujący w swej konwen-
cji na najlepszych wzorach, takich jak „Kabaret Starszych 
Panów”. Jest to podróż przez różne odcienie miłości, opo-
wiedziana i wyśpiewana słowami Stefanii Grodzieńskiej, 
Wojciecha Młynarskiego, Jeremiego Przybory oraz Macieja 
Siekluckiego, ze znakomitą muzyką Jarka Babuli, Jerzego 
Der� a i Jerzego Wasowskiego. Ta kompilacja spotkań kobiety 
i mężczyzny w różnych sytuacjach życiowych, w przezabaw-
ny sposób ukazuje zawirowania natury damsko-męskiej 
i choć wszyscy pragniemy tego samego, porozumienie obu 
płci potra�  być arcytrudne. Inteligentnie i dowcipnie napisa-
ne dialogi są przeplatane piosenkami o podobnej tematyce. 
W spektaklu występują: ona - Beata Zarembianka, otwarta, 
czuła i delikatna... lecz u progu rozczarowania banałem życia, 
rozpaczliwie szukająca ratunku  ...u niego. Czy go znajduje? 
-   Cytat jest autorstwa Macieja Siekluckiego, którego teksty 
zawarte są w naszym spektaklu. Ten dokładnie poprzedza 
scenę, w której moja bohaterka rzeczywiście pragnie bli-
skiego kontaktu z pewnym mężczyzną. Ma nadzieję, że 
zainteresuje go swoją osobę, on jednak nie jest czuły na jej 
wdzięki. Spektakl jest kompilacją wielu scen, wszystkie one 
są natury damsko - męskiej. Jedne pokazują moją bohaterkę 
na zakręcie, a inne wprost przeciwnie. W tym spektaklu 
zakrętów mam przynajmniej kilka i czasem ten ratunek 
znajduję, czasem nie, jak w życiu...

On - Dariusz Niebudek, zawodowiec, opanowany rygo-
rem ograniczeń i schematów,  szukający ratunku w świecie 
wyobraźni, poetycko - nierzeczywistym. W zasadzie są tacy 
sami.  Powinni się odnaleźć, miejmy nadzieję. Czy to nadzieje 
płonne, wielkie? Takie na miarę tych Dickensa? - Z każdą 

kobietą i każdą miłością jest tak samo. Wszyscy z nas, 
obserwując świat dookoła, widząc co się dzieje w małżeń-
stwach i związkach, widząc ile jest rozwodów to doskonale 
wiemy, jak to się może skończyć. Jednak mimo to, każdy 
z nas ma nadzieję, że jego przypadek będzie kompletnie 
inny i relacja będzie ta wyjątkową i szczęśliwą. Podobnie 
jest w spektaklu „Ni pies ni wydra, coś na kształt miłości”, 
ponieważ mamy tu do czynienia z pokazaną w zabawny, 
lekki i satyryczny sposób relacją damsko-męską. A co 
z tego wyniknie, zobaczcie Państwo sami, przychodząc do 
Chorzowskiego Centrum Kultury.

Jak mówi Agnieszka Perzyńska, menadżerka i koordy-
natorka spektaklu widzowie sami będą musieli się o tym 
przekonać. - Pomysł zrodził się w głowach właścicieli Ave 
Teatru, czyli Beaty Zarembianki i Jarka Babuli, jako mała 
forma odpowiadająca aktualnej sytuacji covidowej. Przy 
obecnych obostrzeniach dotyczących teatrów nie sposób grać 
wieloosobowe spektakle, a tu mamy dwuosobową sztukę, 
która może być zagrana niemal w każdych warunkach.  
Do projektu został zaproszony Darek Niebudek, ponieważ 
razem z Beatą stanowią  doskonały duet sceniczny, co już 
widzieliśmy w „Seksie dla opornych” czy „Kobiecie na 
zamówienie”. Sztuka oparta jest głównie na muzyce Jarka 
Babuli - znakomitego kompozytora i szefa Ave Teatru oraz 
tekstach Stefanii Grodzieńskiej, Wojciecha Młynarskiego, 
Jeremiego Przybory i Macieja Siekluckiego. 

Praca nad spektaklem miała bardzo twórczy charakter, 
ponieważ każdy z realizatorów wniósł wiele swoich pomy-
słów, inspiracji, konkretnych rozwiązań. Premierę zagraliśmy 
w sierpniu w Katowicach i została ona przyjęta owacjami na 

stojąco, co utwierdziło nas tylko w przekonaniu, że realizacja 
projektu była strzałem w dziesiątkę. 

Ave Teatr, mimo że siedzibę ma w Rzeszowie, to już na 
dobre wpisuje się w przestrzeń kulturalną Śląska. Zapraszamy 
serdecznie na najbliższe nasze spektakle „Ni pies ni wydra, 
coś na kształt miłości” 13 października do Chorzowskiego 
Centrum Kultury oraz 30 listopada do Miejskiego Centrum 
Kultury w Rudzie Śląskiej. Będziemy też grać dwie inne 
sztuki, czyli „Kobietę na zamówienie” z Jackiem Kawal-
cem – to 14 października w Lublińcu, oraz przezabawną 
komedię „Tresowany mężczyzna”, który zawita do CHCK 
na tzw. „Katarzynki”, czyli 25 listopada. Wszystkie szczegóły 
i aktualne informacje można znaleźć na www.aveteatr.pl 
oraz www.kreatywna-pantera.art. Do zobaczenia w teatrze!

Występują: Beata Zarembianka i Dariusz Niebudek
Teksty: Stefania Grodzieńska, Jerzy Jurandot, Wojciech 

Młynarski, Maciej Sieklucki
Muzyka: Jarek Babula, Jerzy Derfel, Roman Orłow
Idea przestrzeni: Jarek Babula
Kostiumy: Beata Zarembianka
Produkcja: Ave Teatr
Management: Agnieszka Perzyńska - Kreatywna Pantera

Taka, jak zapewnia reżyser spektaklu Bar-
tosz Banasik, będzie „Dziewczynka z zapał-
kami”, najnowsze przedsięwzięcie sceniczne 
Stowarzyszenia MusicALL, którego premiera 
już 30.10. w Miejskim Centrum Kultury im. 
Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej.

- Mam nadzieję, że słowa dotrzymałem, 
chociażby zmieniając opowiadanie w go-
dzinny spektakl muzyczny  - uśmiecha się 
Bartosz Banasik, prezes Stowarzyszenia 
MusicALL, odpowiadając na pytania o � -
nał opowieści, który, jak wiemy, w orygi-
nale zbytnio wesoły nie jest - Oczywiście 
żartuję, zmiany są namacalne niemal od 
pierwszego otwarcia kurtyny, no i mimo, 
że mamy również zakończenie zawarte 
w oryginale, to na nim jednak nie koń-
czy się nasz spektakl, ale tego może nie 
będę zdradzał - zachęca do przyjścia na 
spektakl Tomasz Banasik.  – Ujmę to tak: 
kończymy na pozytywnej nucie, ale nie 
powiedziałbym, że wpisuje się to w pełni 
w de� nicję „Happy Endu” – zaznacza.

„Dziewczynka z zapałkami” nie jest 
pierwszym spektaklem zrealizowanym 
przez MusicALL. -  Dotychczas w naszym 
repertuarze znalazły się trzy spektakle: 
„Kopciuszek – zamienił się sen w rzeczy-
wistość”, „W 80 Dni Dookoła Świata oraz 
„Ania z Zielnego Wzgórza”. Mamy nadzie-
ję, że będzie nam dane kontynuować to 
jak najdłużej – podkreśla Bartosz Banasik. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Pieśń towarzyszyła ludziom od zawsze. Bez względu na upodobania, zdolności 
muzyczne i kwali� kacje. Wszyscy pamiętamy śpiewaną w dzieciństwie wyliczankę Ele 
mele dutki, obdarowywanie koleżanek i kolegów chusteczką przy akompaniamencie 
Mam chusteczkę, mam, a także zabawne wykonania melodii Jak jo chodził do szkoły 
i Poszła Karolinka do Gogolina. Dziś z sentymentem wracamy do tych chwil, proponując 
październikową wystawę Życie jako pieśń. Z teki profesora Adolfa Dygacza w Muzeum 
„Górnośląski Park Etnogra� czny w Chorzowie”. Dzięki archiwalnym zbiorom mu-
zycznym znanego na Górnym Śląsku folklorysty - Adolfa Dygacza - mamy możliwość 
powrotu do tych tradycji. Przypominamy więc utwory towarzyszące naszym przodkom 
podczas popularnych, regionalnych obrzędów, takich jak wesele i kolędowanie, wy-
konywane przy pracy w kopalniach i hutach, a także śpiewane bez szczególnej okazji, 
dla urozmaicenia codzienności. W bogatym zbiorze pieśni powszechnych odkrywamy 
różnorodną tematykę, która nie omija tematów politycznych, społecznych i historycz-
nych, odzwierciedla lokalne problemy oraz upamiętnia istotne wydarzenia - powstania 
śląskie i strajki okupacyjne w zakładach pracy. Wiele tekstów dotyczy miłości, rodziny, 
zabawy i tańca. Frywolne i satyryczne potra� ą rozbawić, inne skłaniają do re� eksji 

nad przyrodą, życiem, losem mieszkańców dawnej wsi i robotników. Proponowana 
wystawa jest również okazją do zapoznania się z biogra� ą Adolfa Dygacza - badacza, 
który dokumentowaniu muzycznych tradycji naszego regionu poświęcił niemal całe 
życie. Zaprezentowane zostaną rękopisy i maszynopisy z materiałem nutowym oraz 
tekstami pieśni, zabytkowe magnetofony, instrumenty ludowe, a co najważniejsze - ar-
chiwalne ścieżki dźwiękowe z lat 50-70.XX wieku, dzięki którym usłyszymy to, co zostało 
zapisane przez A. Dygacza wzbogacone o oryginalną interpretację muzyczną. Wystawa 
łączy się z prowadzonym równolegle projektem Digitalizacji zbiorów prof. dr. hab. Adolfa 
Dygacza, dzięki któremu folklorystyczne zbiory możemy odnaleźć także w Internecie 
(w Repozytorium Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz na www.simuz.pl).

Otwarcie wystawy: 15.10.2020
Kuratorzy wystawy: Krzysztof Bulla, Agata Krajewska
Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� czny w Chorzowie”

Do� nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Życie jako pieśń. Z teki profesora Adolfa Dygacza

Na pozytywną 
nutę



Nie będzie to niestety takie proste… Ja w tym wzglę-
dzie jestem na przegranej pozycji, bo swoją głowę stra-
ciłam już dawno. 

I co pewnie niejednego mojego Czytelnika zaskoczy, wcale nie czuję 
dyskomfortu z tego powodu… Zszokowało Was to wyznanie? No bo 
jakże to? Nie odczuwać dyskomfortu, a co więcej… zadowolenie nawet 
z powodu straconej głowy!?! Toż to zakrawa o jakąś prowokację! No 
właśnie nie!

Myślę, że każdy tę głowę starci i dyskomfortu nie poczuje po obej-
rzeniu spektaklu „Czerwona gorączka”. Premiera odbyła się w trakcie 
drugiej edycji Festiwalu Historii Alternatywnej w Zabrzu. Jestem nawet 
przekonana, że nie tylko nie poczuje dyskomfortu, ale co najmniej 
zachwyt, oniemienie. Ja poczułam! A prześwietlając w swojej (straco-
nej) głowie widziane na przestrzeni mojego niemal 40-letniego życia 
spektakle, mogę śmiało powiedzieć, że tak znakomitego chyba jeszcze 
nie widziałam, a jeśli tak, to na pewno ich liczba nie była znacząca. 
Zatem chyba już nikt dziwić się nie będzie mojej straconej głowie… 

A co kwestii stracenia jej dawno… O tym za chwilę… Ale gdy 
dowiecie się, kto stoi za tym stanem rzeczy, wszystko już będzie jasne!

Spektakl „Czerwona gorączka” w reżyserii Michała Białeckiego to 
adaptacja niecodziennego opowiadania Andrzeja Pilipiuka o tym 
samym tytule, które stanowi bardzo ciekawą próbę przyjrzenia się 
wydarzeniom, od których obecnie mija dokładnie 100 lat, jest to więc 
doskonała okazja, by ponownie zagłębić się w karty historii Polski, 
Rosji i innych krajów opętanych niepokojami rewolucyjnymi z tam-
tego czasu. Autor Andrzej Pilipiuk stawia bowiem bardzo odważną 
tezę, że komunizm niczym zaraza rozprzestrzeniał się niemalże na 
całym świecie i zarażał kolejne podatne, nieuodpornione i słabe 
jednostki. No ale jakże tu nie być podatnym, gdy na szali stoi nasze 
życie? Oprzeć się tak przemożnej sile rażenia to rzecz zupełnie kar-
kołomna. A wybór: ulec, czy też się przeciwstawić, to żaden wybór, 

bo tak naprawdę każda opcja jest co najmniej koszmarna i skończyć 
się może śmiercią (nie zawsze, ale przeważnie). W odniesieniu do 
dzisiejszej sytuacji pandemicznej jest to tym bardziej wymowne. 
Bo o ile COVID-19 jest zagrożeniem, którego wielkości umniejszać 
nie będę (nie mam wystarczającej wiedzy, by wypowiadać się w tym 
temacie) i bywa śmiertelny, to o rozlew krwi tu trudno. A wydarzenia 
rewolucyjne sprzed 100 lat pochłonęły krwawo wiele o� ar. Także 
w spektaklu „Czerwona gorączka”. Akcja opowiadania, jak i sztuki 
dzieje się bowiem w Piotrogrodzie w 1919 roku zaraz po zdobyciu 
władzy przez leninowską partię bolszewików po Wielkiej Rewolucji 
Październikowej 1917 roku. Jak zapewne podejrzewanie, krew poleje 
się zatem nie raz… No i jakże tu nie stracić głowy? Do akcji musi 
zatem wkroczyć Feliks Dzierżyński (w tej roli Jakub Piwowarczyk), 
który prowadząc dochodzenie, próbuje wyjaśnić, kto ucina głowy 
komunistom i po co to robi? Surowy, bezwzględny, okrutny, ale jakże 
skuteczny! A jak okazuje się w � nale … na pewno też nieprzewidywal-
ny… Przekonuje się o tym nie tylko zmuszony do współpracy doktor 
Skórzewski – jak zawsze genialny i tajemniczy, a nawet mroczny Jaro-

sław Karpuk (dla wielbicieli aktora to prawdziwa uczta emocjonalna. 
Jarosław Karpuk bowiem nigdy nie pozostawia widza obojętnym dla 
swoich kreacji, a w tym przypadku daje prawdziwy popis umiejętności 
aktorskich) jak i jego asystent Pokrywkin – Maciej Kaczor. Młody, 
ale jakże utalentowany aktor! Stworzył postać tak niejednoznaczną, 
która wzbudzała zarówno pogardę, złość, jak i współczucie, a nawet 
litość, żałość. Mogę śmiało powiedzieć, że to była chyba najlepsza 
rola tego spektaklu! I wielki sprawca całego zamieszania profesor 
Wozniesienski – Marian Wiśniewski. Teraz już będziecie wiedzieć! 
Bo otóż dla talentu aktorskiego Mariana Wiśniewskiego, jego chary-
zmy scenicznej właśnie głowę straciłam już dawno! Nie dziwi chyba 
zatem fakt, że i komuniści tę głowę tracą, choć jak się domyślacie, 
naukowiec nieco im w tym zakresie pomaga. Po co? Mam nadzieję, 
że będzie okazja się o tym przekonać… na własnej skórze… to znaczy 
głowie. Wielką stratą byłoby gdyby spektakl stworzony na potrzeby 
Festiwalu Historii Alternatywnej na stałe nie znalazł się w repertuarze 
Teatru Nowego. I to nie tylko ze względu na genialne kreacje aktor-
skie (nie sposób nie wspomnieć o Jakubie Podgórskim, bo choć jego 
postaci były drugoplanowe… aktor wcielił się w kilka ról… ale jakże 
wyraziste, jak świetnie zagrane, niepowtarzalne!) ale monumentalne 
postindustrialne przestrzenie zabrzańskiego Skansenu Królowa Luiza, 
a dokładniej strefy Szybu Carnal Sztolni Królowej Luizy, w jakich był 
zagrany. Chociażby i po to, by przekonać się do czego można posunąć 
się w imię nauki… Zjawiskowa wielopoziomowa scenogra� a, bogate 
kostiumy z epoki, przejmująca oprawa muzyczna tworzą po prostu 
arcydzieło! Trzeba wspomnieć też o rekwizytach (odcięte głowy 
wyglądają niepokojąco prawdziwie) i efektach specjalnych – czyżby 
odcinanie głowy zadziało się naprawdę? To ogromny sukces dla 
twórców „Czerwonej gorączki”, kryminału trzymającego w napięciu 
do ostatnich sekund. – To pierwsza adaptacja mojej prozy – zaznaczył 
po premierze Andrzej Pilipiuk. – Jestem pod wielkim wrażeniem – 
podkreślił autor. Trudno się nie zgodzić!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Nasze recenzje

By głowy nie stracić

Coś innego przecież mógł… Mógł! A skoro mógł, to zesłał. Zakonnicę! 
Siostrę Marię Clarencjusz. No, ale zaraz, zaraz, jak to? Zakonnica to nie 
baba? No baba! I to jaka!?! …W przebraniu…

Bo tak naprawdę to Deloris van Cartier. A zatem baba! Piękna, seksowna 
piosenkarka, która rozpaczliwie próbuje zrobić karierę w klubie muzycznym 
o bardzo podejrzanej renomie. Jak okazuje się w trakcie jej „przygód”, wcale 
też niegłupia (jakby to mogło się wydawać na początku), a jej talent wokalny 
staje się prawdziwym objawieniem… Z tym objawieniem co poniektórzy 
nie mogą sobie poradzić, no ale nie uprzedzajmy faktów!

Tymczasem Deloris ma kłopoty. I to spore! Przypadkiem staje się 
świadkiem morderstwa, a sprawcą na domiar złego jest jej kochanek, 
właściciel wspomnianego już klubu muzycznego (no zatem nie tylko 
klub ma podejrzaną renomę!). By ocalić życie, nasza bohaterka musi 
zatem uciekać i dzięki pomocy policji i najwidoczniej Siły Wyższej, bo 
prześwietlając bieg wydarzeń, był w tym wszystkim niewątpliwie Palec 
Boży, udaje jej się znaleźć schronienie w … klasztorze! Już jako siostra 
Maria Clarencjusz prowadzi do wielkiego sukcesu tamtejszy chór, ratuje 
klasztor przed bankructwem, stając się prawdziwym objawieniem, pod-
porą, a nawet przyjaciółką dla zgrupowania Klasztoru pw. Matki Bożej 
Królowej Aniołów i… swoistym przekleństwem dla Matki Przełożonej. 
Podobno Pan Bóg nigdy nie nakłada na nasze barki krzyża, którego nie 
potra� libyśmy udźwignąć. Ten w postaci Marii Clarencjusz dla Matki 
Przełożonej jest ponad jej siły, a przynajmniej tak jej się z początku wydaje. 
Jak mówi kreująca postać Matki Przełożonej Maria Meyer, pojawienie 
się Deloris burzy cały dotychczasowy na pozór uporządkowany świat, 
koniecznym wydaje się więc podjęcie natychmiastowych i konkretnych 
kroków, by temu zapobiec. (Czyżby zatem znana aktorka wcieliła się 

w czarny charakter tej opowieści?). – Nie ma w życiu tylko czarnych 
charakterów – mówi Maria Meyer, wielka znakomitość chorzowskiego 
Teatru Rozrywki. Znana z wielu wybitnych ról, i tym razem tworzy postać 
wielowymiarową i to nie tylko ze względu na nietypowe i wymagające 
wyzwanie aktorskie z jakim Marii Meyer przyszło się zmierzyć! – Moja 
postać, jak każdy z nas jest trochę biała, trochę czarna. Wewnętrzne 
myślenie Matki Przełożonej jest takie, że ona robi słusznie, dobrze, chcąc 
stworzyć świat, jej własny świat, odgradzając się od tego świata zewnętrz-
nego – podkreśla aktorka. Każdy na szczęście bywa omylny, także Matka 
Przełożona! Bo rzeczywistość okazuje się inna, a szczęśliwy � nał z wątkiem 
romantycznym jest na to najlepszym dowodem. Jak stwierdza na zakoń-
czenie Matka Przełożona, Deloris zesłał im Bóg! – Deloris jest z początku 
nieco zagubiona, tak naprawdę smutna, nieszczęśliwa, bo nie ma nikogo 
bliskiego, nawet szczególnie nie ma żadnych znajomych – mówi Paulina 

Magaj, grająca tytułową zakonnicę w przebraniu.  - Tych przyjaciół, co 
ciekawe i wbrew swoim wcześniejszym poglądom znajduje za murami 
klasztornymi. Jak sama się przekonuje, nie ważne czy ktoś nosi habit, czy 
iskrzącą cekinami sukienkę, każdy potrzebuje bliskości, ciepła, drugiej 
osoby, miłości – zaznacza. Tę miłość też w końcu znajduje!

„Zakonnica w przebraniu” po długim okresie pandemii doczekała się 
swojej widowiskowej premiery na deskach Teatru Rozrywki. Jak zawsze 
w przypadku tej sceny i tym razem obłędna choreogra� a to niezaprzeczalny 
numer jeden, spektakularna scenogra� a i bajeczne po prostu kostiumy. 
Wielkim atutem przedstawienia jest muzyka grana na żywo. Historia 
piosenkarki Deloris to zabawna, monetami wzruszająca opowieść z cie-
kawym przesłaniem. Składnia widza nie tylko do re� eksji nad własnym ja 
i odkrywaniem potrzeby bycia z drugą osobą, ale zwraca uwagę na ważne 
przemiany społeczno-obyczajowe, których następowanie jest nieuniknione, 
a zatem musimy się na nie otworzyć i im się poddać.

Spektakl powstał na podstawie pierwowzoru Alana Menkena i kanwie 
słynnego hollywoodzkiego musicalu z legendarną Whoopi Goldberg w roli 
Deloris van Cartier. – Film „Zakonnica w przebraniu” zarówno pierwszą, 
jak i drugą część oglądałam parę lat temu. Kiedy dostałam tę rolę, nie 
oglądałam tych � lmów ponownie. Nie chciałam inspirować się Whoopi 
Goldberg, kopiować jej. Aktorka ta jest tak charakterystyczna i ma w sobie 
ten cudowny, specy� czny styl, także w poruszaniu się, jaki mają wyłącznie 
osoby, artyści czarnoskórzy. To jest zupełnie inne poczucie rytmu, radości 
tańca. Chciałam znaleźć własny sposób na tę postać i mam nadzieję, że 
widzowie polubią też Deloris w moim wykonaniu – podkreśla Paulina Magaj. 

Ja polubiłam! A Wy? Sami przyznajcie… Nie sposób jej nie polubić!
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Tę babę zesłał Bóg?
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